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MONITORAAT
vertrouwelijk
vlot toegankelijk
vrijblijvend aanspreekpunt voor elke student
algemeen en vakinhoudelijk, individueel en in groep.

Doe–opdrachten facultair niveau
Je bent een paar weken bezig en de twijfel slaat toe: je
probeert, zoals in het secundair onderwijs, je leerstof bij te
houden maar het lukt niet echt; je komt niet tot voldoende
oefeningen maken; je hebt het gevoel achter te lopen en je
krijgt stress. Je herinnert je dat het monitoraat ook voorziet in
algemene studiebegeleiding.
Ga op zoek naar de brochure “efficiënter studeren”. In welke
drie pijlers deelt men het studieproces op?
Bij welke personen kan je terecht om verder begeleid te
worden?
Antwoord: - Ufora > site Monitoraat > inhoud > efficiënter studeren
- Pijlers: voorbereiden, plannen, studeren
- Ufora > site Monitoraat > overzicht (zie aankondiging Welkom)
- https://www.ugent.be/ea/nl/diensten/studieondersteuning/
studiebegeleiding/planning

Hieronder de antwoorden op de vragen/problemen die je probeerde op te
lossen met behulp van de informatie op verschillende websites vanop de
posters of verscholen achter de QR-codes.

Doe–opdrachten facultair niveau (burgies)

Je wilt wat extra hulp bij het vak “Wiskundige Analyse I” Je
zou graag een afspraak maken op vrijdag met een
studiebegeleider van het monitoraat. Ga op zoek met wie je
een afspraak zou kunnen maken (waarbij je naar keuze
zoekt op online of op de campus) en maak een afspraak
waarbij je “reservatie onthaaldag” als onderwerp meegeeft.
(opmerking: deze reservatie zal later door de
studiebegeleider geannuleerd worden)
Antwoord (opmerking VOORLOPIG)
https://monitoraatea.ugent.be/index.php
Rechts klik je op ‘burgerlijk ingenieur’ waarna op ‘Wiskunde en
Waarschijnlijkheid’, …

Doe–opdrachten facultair niveau (indies)

Je wilt wat extra hulp bij het vak “Wiskunde 1”. Je zou graag
een afspraak maken op vrijdag met een studiebegeleider
van het monitoraat. Ga op zoek met wie je een afspraak zou
kunnen maken (waarbij je naar keuze zoekt op online of op
de campus) en maak een afspraak waarbij je “reservatie
onthaaldag” als onderwerp meegeeft.
(opmerking: deze reservatie zal later door de
studiebegeleider geannuleerd worden)
Antwoord (opmerking VOORLOPIG):
https://monitoraatea.ugent.be/index.php
Rechts klik je op ‘industrieel ingenieur Gent’ waarna op
‘Wiskunde’, …

Doe–opdrachten facultair niveau (burgies)

Dit weekend kan je reeds een zelftest voor BaWi
(Basiswiskunde) maken. Waar vind je die test? Voor
welke onderdelen is er een test? Probeer één ervan te
starten.
Antwoord:
Ufora > monitoraat > zie aankondiging
en
Ufora > monitoraat > ufora-tools > test
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Doe–opdrachten facultair niveau (indies)

Vorig schooljaar is jouw leerkracht chemie een tijdlang uitgevallen: je kon
wel terugvallen op online lesmateriaal (video’s, oefeningen online) maar
echte ondersteuning was er niet: je kon geen vragen stellen aan de
leerkracht en het was al niet jouw ding. Je zou nu graag op regelmatige
basis extra oefeningen krijgen met effectieve begeleiding indien nodig. Ga
op zoek welke studiebegeleider je hierbij kan helpen en stuur dan een
mailtje (met onderwerp “onthaaldag”).
Antwoord: studiebegeleider = Katrien Maertens
via monitoraatea.ugent.be > industrieel ingenieur > chemie
Mailadres: Katrien.Maertens@UGent.be

Doe–opdrachten facultair niveau (indies)
“Wiskunde I” is één van de vakken die begeleid worden door het monitoraat.
Dit staat ook vermeld op de bijhorende Ufora-cursus in de Welkomaankondiging. Waarvoor kan je precies aankloppen bij het monitoraat? En
wat is handig als voorbereiding op zo’n sessie?
Antwoord:
- Bij vragen over de meerkeuzetoetsen (peilen naar wiskundeniveau), bij
vragen over de zomercursus (ufora-cursus
Basic Mathematics for Students Engineering Technology), bij vragen over
de cursus Wiskunde I zelf
- Lijst van jouw vragen maken; (deel van) oplossing oefeningen
meebrengen of vooraf mailen

Zoek-opdrachten centraal niveau:
Welke trainingen kan je volgen bij de studentenpsychologen in een korte
formule?
Antwoord:
Ga naar https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding, klik op
“studentenpsychologen”, klik op “groepstrainingen”
->
Efficiënter studeren, faalangsttraining, uitsteltraining, slaapproblemen,
faalangst of uitstelgedrag bij een bachelor- of masterproef

Doe–opdrachten facultair niveau (burgies)
Je zou graag feedback krijgen bij een NPGE. Wat betekent NPGE? Zoek
informatie die duidelijk maakt waar je terecht kan voor deze feedback.
Antwoord:
- ga naar monitoraatea.ugent.be, kies “burgerlijk ingenieur”, klik in
linkerkolom op “nuttige informatie”
- NPGE = niet periode gebonden evaluatie
- ufora.ugent.be > site Monitoraat > voorbeeld van aankondiging
- ufora.ugent.be > b.v. vak Wiskundige Analyse I > overige tools >
studiefiche

Zoek-opdrachten centraal niveau :
• Waarvoor staat (de afkorting) SIMON?
Antwoord:
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/simon
SIMON: studie- en interessemonitor

Zoek-opdrachten centraal niveau:
Voor welke informatie kan je terecht bij de Sociale Dienst?
Antwoord
Ga naar
www.ugent.be/student/nl/administratie/sociale-dienst
Je kan er terecht voor:
informatie & advies, studiefinanciering en bemiddeling
B.v. info over studietoelage Vlaamse overheid; studielening?, …
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Zoek-opdrachten centraal niveau:
Wat wordt bedoeld met een mentor en een mentee?
Antwoord
Ga naar ugent.be/mentoring
->
Mentor = ouderejaarsstudent die ondersteunende rol opneemt op
verschillende vlakken
Mentee = een eerste-inschrijver die haar/zijn slaagkansen wil verhogen
dankzij wegwijsbegeleiding, studiebegeleiding en sociale ondersteuning
van een medestudent uit dezelfde opleiding

Na deze oefening weet je al zeker dat je in staat bent om op
veel en op verschillende vragen zelf een gedeeltelijk antwoord
te vinden. Je kan bv. zelf uitzoeken bij wie je moet zijn!
Ben/vind je niet (bij) de juiste persoon, geen nood, deze
begeleidt je naar iemand die jou wèl kan helpen!
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